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Welkom lezer! 

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Dutch Foundation for Mysticism, een jonge 

stichting in ontwikkeling.  

 

We zien de mystieke ervaring als een belangrijke bezielende kracht.  

* Mystiek is het hart van levende religie. Als stichting willen we gelegenheid bieden 

voor mystieke bewustwording en verdieping.  

* Uitwisseling van mystieke inspiratie schept verbinding, over scheidslijnen van 

tradities heen: als stichting willen we contact bevorderen tussen (mensen uit) 

verschillende religies en levensbeschouwingen.  

* Mystiek zet je aan tot verandering! Als stichting steunen we initiatieven voor 

gerechtigheid, vrede, verzoening en bescherming van natuur en milieu.  

Als ‘Stichting voor Mystiek uit Alle Religies’ zoeken we hierbij graag de 

samenwerking met u en andere geestverwanten.  

 

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van een aankomende inspiratiedag en een 

aantal activiteiten. 
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SYMPOSIUM 23 MAART 2019  UTRECHT 

MYSTIEK EN MAATSCHAPPIJ   

door ‘God’ geraakt, door de mens bewogen 

   

Dit is een dag van ontmoeting, aandacht en bezieling. Alle belangstellenden zijn 

welkom.  

In de ochtend staan vier korte presentaties op het programma, afgewisseld door 

muzikaal-meditatieve momenten. De inleiders brengen inzichten naar voren vanuit 

verschillende mystieke en levensbeschouwelijke oriëntaties. 

In de lunchpauze is er een informatiemarkt, waarin een aantal geestverwante 

organisaties hun activiteiten presenteren. 

Het middagprogramma biedt een gevarieerd aanbod van workshops en presentaties 

om het thema van de dag verder uit te diepen. Deelnemers kunnen zich voor twee 

daarvan opgeven. Er zijn vormen van meditatie, zingen, dansen en van nader contact 

met de inleiders.  

Plaats, tijd, programma, wijze van aanmelding en kosten: alle actuele gegevens 

worden bekendgemaakt via de website www.dutchfoundationformysticism.nl. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

ACTIVITEITEN 2018 / 2019 

Oecumenisch avondgebed 

Iedere dinsdag- en donderdagavond houden we een oecumenisch avondgebed. De 

eerste donderdag van de maand delen we brood en wijn met elkaar. 

Leiding: Carine Philipse 

Tijd: 19.30 tot ongeveer 20.15 uur 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

Plaats: Via Lucis 

Informatie en aanmelding: Carine Philipse, info@dutchfoundationformysticism.nl  

http://www.dutchfoundationformysticism.nl./
mailto:info@dutchfoundationformysticism.nl
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Kring Dromen en Mystiek 

In alle spirituele en religieuze tradities vinden we verhalen waarin de droom een 

wegwijzer blijkt te zijn. In deze kring staan we er voor open dat onze dromen 

ontvangen kunnen worden als een stem die stil en verborgen tot ons spreekt in ons 

innerlijk.  

Plaats: Den Haag, let op: adres wordt bekend gemaakt na uw aanmelding 

Tijd: 1e dinsdag van de maanden november t/m/ april (m.u.v. 16 januari), 10.30 tot 

13.00 uur. Kosten: € 30,00 voor 6 bijeenkomsten 

Deze kring is vol! Een nieuwe kring start januari 2019. Kennismakingsbijeenkomst : 

vrijdag 11 januari, 10.30-12.30 uur. Overige data: zie website. 

Informatie en aanmelding: Barbara Koning  

 

Mystieke teksten lezen – Den Haag 

Eén keer per maand lezen we samen een tekst van Ramana Maharshi 

(1879 – 1950). Hij was een van de belangrijkste mystici uit India en een van de 

helderste vertolkers van de Advaita Vedanta. Het gaat daarbij om realisatie van het 

Zelf. Op deze avonden is er ruimte voor meditatie in stilte en onderlinge uitwisseling. 

Leiding:  Carine Philipse en Victor Hooftman 

Tijd:  elke 2e maandagavond van de maand, van 20.00 tot 21.30 uur, met een uitloop-

mogelijkheid tot 22.00 uur. 

Start: 12 november 2018, daarna: 10/12, 14/1, 11/2, 11/3, 14/4  

Plaats: Via Lucis 

Kosten: € 5,00 per keer 

Informatie en aanmelding: Carine Philipse, info@dutchfoundationformysticism.nl 

 

Mystieke teksten lezen – Amsterdam-C 

Antoinette van Gurp en Marieke Brouwer verzorgen een aantal middagen waarop 

inspirerende mystieke teksten uit verschillende religies worden gelezen en besproken.  

Plaats: Huis op het Spui, Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam. 

Start: Januari 2019. Zie website of mail info@dutchfoundationformystism.nl. 

mailto:www.dutchfoundationformysticism.nl
mailto:info@dromenenwelzijn.nl
mailto:info@dutchfoundationformysticism.nl
mailto:info@dutchfoundationformystism.nl
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Oproep 

Wij zoeken enthousiaste mensen om met ons mee te denken 

en te doen. Spreekt dit u aan? Neem dan contact op!  

 

 

Wij zouden het zeer waarderen wanneer u  

deze nieuwsbrief met anderen deelt. 

Kolofon 

De Stichting Dutch Foundation for Mysticism bestaat sinds 2 februari 2017 en heeft de ANBI status. 

Voor alle activiteiten geldt: eventuele baten komen ten goede aan de doelen van de stichting, conform 

de ANBI-regelgeving. 

 

Bestuur: Carine Philipse, voorzitter; Jan de Gelder, penningmeester; Carl Dijkstra, bestuurslid 

Adviseur: Kick Bras 

Contact: mailto:info@dutchfoundationformysticism.nl 

Adres: Via Lucis, Van Stolkweg 15B, 2585 JM Den Haag 

Website: www.dutchfoundationformysticism.nl 

 

Wilt u de Stichting steunen met een donatie (aftrekbaar voor de belastingen)?   

Bankrekeningnummer - IBAN: NL17 TRIO 0338 6557 35 

 

De Stichting DFM is opgericht door Carine Philipse, emeritus ziekenhuispredikant en auteur van het 

boek: Jij zingt in mij Jouw naam.  

Wat is mystiek 

Mystiek komt in alle tijden en alle religies voor.  

Je zou mystiek kunnen omschrijven als je aangeraakt voelen door Datgene dat jou als mens volkomen 

overstijgt, en waar je toch in je kern één mee bent.  

Mystiek gaat gepaard met het verlangen, en vaak met de ervaring, één daarmee te zijn en daarin op te gaan.  

Het mystieke bewustzijn kan vanaf de vroege jeugd heel sterk in een mens aanwezig zijn, of ontstaan in een 

lang groeiproces.  Verder lezen 

mailto:info@dutchfoundationformysticism.nl
file:///C:/Users/Barbara/Desktop/Carine%20Div/www.dutchfoundationformysticism.nl
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/mystiek/

